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2016-nak még a fele sem telt el, és máris rengeteg aranyat láttunk. Februárban 
Nemes-Jeles László Oscar-díjat nyert a Saul fiával. Évek és több tucat 
ember mindent feláldozó munkája van mögötte, és persze egy olyan újszerű 
látásmód, amit még csak megtanulni sem lehet, amiért még kőkeményen 
dolgozni is kevés. Széll Tamás májusban aranyszobrot nyert a Bocuse d’Or 
európai döntőjén. Hónapokon keresztül a hét hat napján gyakorolt a versenyre 
többedmagával, semmi mással nem foglalkozott. Hosszú Katinka és a magyar 
úszók is aranyesőt hoztak a májusi Európa-bajnokságon. Konfliktusok, vér 
és veríték van minden egyes szépen csillogó érem mögött. Ettől válik az a 
bizonyos arany olyan nemessé, olyan értékessé. Mert istenadta tehetség és 
kőkemény munka van mögötte. 

Mit is jelent az aranykor? Az biztos, hogy valami olyat, aminek hamar vége 
tud szakadni. A történelem során megélt az emberiség sok-sok aranykort.  
Én viszont azt gondolom, az aranykor bennünk van. Magunkból kell kihozni 
a legjobbat, a legértékesebbet. 

We are at the half-time of 2016, but we've already seen a lot of gold. In 
February László Nemes-Jeles won the Academy Award with Son of Saul. 
There are many years and the sacrificing work of dozens of people behind 
it. And of course a very innovative point of view, the result of something 
that is more than hard working. Tamás Széll won the golden statue on 
the Bocuse d'Or European Selection. For long months he trained with 
his team six times a week, and didn't do anything else. Katinka Hosszú 
and the Hungarian swimming team caused golden rain at the European 
Championship in May. There are fights, blood and sweat behind every 
shining medal. That's why gold is so precious. Because behind it there's 
God-given talent and hard work.

What is golden age about? It's about something that is not for ever. In the 
past few centuries mankind went by some golden age. But what I think is 
that golden age is inside us. All we have to do is to bring out our best and 
the most precious.
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